Gemeente Bergen-NH

(tekst te vinden via www.bergen-nh.nl : rechtsboven ziet u het vakje 'zoeken'; u klikt op
de tekst 'meer zoekfuncties'; er wordt een scherm geopend en u gaat naar de
productencatalogus; klik 'm aan; u klikt vervolgens op letter 'b' van het alfabet en u gaat
vervolgens naar info over bezwaar en beroep)

bezwaar en beroep
Samenvatting
Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente(overheid) dan kunt u hiertegen bezwaar
maken. Denk aan een geweigerde bouwvergunning of een foute belastingaanslag. De gemeente
doet een uitspraak over uw bezwaar. Bent u het niet eens met deze uitspraak dan kunt u daarna
beroep instellen bij de Rechtbank.
Voorwaarden
Bezwaarschrift
Voor het opstellen en indienen van een bezwaarschrift heeft u geen juridische kennis nodig, zolang
u maar zorgt dat duidelijk wordt tegen welk besluit u bezwaar aantekent en wat uw argumenten
zijn. Mocht u meer zeker willen zijn over de formulering dan kunt u altijd terecht bij een
Rechtswinkel (Juridisch Loket) of eventueel bij uw Rechtsbijstandsverzekering.
Beroepschrift
U dient een beroepschrift in, nadat uw bezwaar is afgewezen of als u niet eens bent met de
uitspraak op uw bezwaarschrift. Bent u van plan een beroepsprocedure bij de rechtbank te
beginnen, dan is het aan te bevelen raad te vragen aan een advocaat van een Rechtswinkel of
eventueel bij uw Rechtsbijstandsverzekering. Aan uw beroepschrift worden dezelfde eisen gesteld
als aan uw bezwaarschrift. Let u er wel op dat u een omschrijving van de uitspraak op uw
bezwaarschrift geeft en de dagtekening van de uitspraak vermeldt. U kunt ook een kopie van de
uitspraak toevoegen.
Gang van zaken
Bezwaarschrift
U moet het bezwaar indienen binnen zes weken na de datum van bekendmaking (meestal de
datum van verzending) bij het bestuursorgaan dat de beslissing genomen heeft. In het besluit zelf
is meestal aangegeven of u bezwaar kunt maken.
Bezwarencommissie
1.
2.
3.

In de meeste gemeenten wordt een onafhankelijke bezwarencommissie ingeschakeld die u
hoort en vervolgens een advies uitbrengt.
Het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen, neemt een nieuw
besluit, waarbij rekening wordt gehouden met het advies van de bezwarencommissie.
In de regel duurt het maximaal tien weken na het indienen van uw bezwaar voordat u een
besluit hierop krijgt. Het kan echter voorkomen dat er bijzondere omstandigheden zijn die het
halen van die termijn onmogelijk maken.
Beroepschrift

1.
2.
3.
4.

Een beroepschrift moet u indienen bij de rechtbank (de Raad van Beroep indien het
betrekking heeft op een uitkering in het kader van de bijstand. In alle andere gevallen de sector
bestuursrecht van de Rechtbank) in het rechtsgebied waarbinnen uw gemeente ligt.
U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het beroepschrift.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn start
met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt.
Het beroepsorgaan neemt zestien weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing.
Zo niet, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Afwijkingen
Er zijn besluiten waarop geen bezwaar mogelijk is of waarop een andere (beroeps)procedure moet
worden gevolgd. De gemeente zal u daar in die gevallen direct op wijzen.
Mee nemen
Bezwaarschrift
In uw bezwaarschrift moet u vermelden/meesturen

1.

Uw naam en adres.

2.
3.
4.
5.
6.

De datum.
Tegen welk besluit u bezwaar maakt.
Reden van uw bezwaar.
Uw handtekening.
Zo mogelijk een kopie van dit besluit.
Beroepschrift
In een beroepschrift moet u vermelden/meesturen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uw naam en adres.
De datum.
De reden van beroep.
Uw handtekening.
Een kopie van de beslissing waartegen het beroep is gericht.
Zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft.
Tips
Overleg vooraf
Overleg vooraf met de contactambtenaar van de gemeente. Deze kan bezien of uw bezwaar
kansrijk is en op welke wijze u dit het beste kunt doen. Soms blijken andere opties mogelijk.
Let op bij beroepschrift
Bij een beroepschrift geeft u aan waarom u tegen de beslissing op uw bezwaar bent. U gaat dus
niet opnieuw uw bezwaar toelichten.
Wetgeving
Algemene wet bestuursrecht
Contactpersonen
Juridische Zaken
tel: (072) 888 00 00
e-mail: info@bergen-nh.nl
Lokale regelgeving
Bezwaarschriften commissie
Klik hier om de verordening te lezen.

